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Esperanto-St'ono ce Esperanto-Arbo
Hamburg (ehh). Finfine post muifoj
{araj, dum kiui ne trovigis taüga 3ii-
do apud la fama Esparanto-Arbo an
Hamburg-Horn, denove okxishas 3il-
do, ec pii granda ol la anfaüa, beie
arangita sur natura stono.
Jam dum kelkaj jaroj la mainovo sildeto
apud la EsparantoArbo estls difektita de
rusto kaj junulara petolemo. Hamburga Es-
peronto-Societo volis onstataüigi gin; la novo

sildo devus ssfi rezistema kontraü rusto kaj
vandoiismo. D-ro Bodo Schneider okiris la
permeson de la urba administrocio, storigi
stonon, sed la kostoj por efektivigi la planan
estis tra altaj. Hazorde Peggy Ley elfravis
firmaon, kiu ofertis stonon, sildon koj stori-
gon por neimogeble mololta prezo. Kom-
prerneble HES tuj kaptis la okazon koj
komisiis ol Peggy la prizorgodon de la

daürigo sur p. 3
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Sentenco
Fromago nur estqs

senkosta
cn muakaptifo.

N.N.

Akva damago
Hambwrg (ehh)t Kelkajn fagojn
post ia jubileo/ dum forta pivvo,
Rwis akvo tra Ia tegmento de ia
Isperanto-Dome en Ia biblietekon.
Fakte Iq tuta tsgmento jam devus esti
renovigita, sed iai estis forgasito post Iq
lostq prilaboro antaö kvar jaroj.
Ebenaj tegmentoj ciam kaüzas proble-
mojn; sama tiu, kiu formas iq plankon da
Ia malantaüq terasa.
Falica nl rapide trovis metifston, b'u povia
rapide glui iq mqifiksi§intan tegofon kaj
bitumi iq tutan togmenton kaj b terasan
tegafon. Havanfe metiiston an ia domo, Ia
prezidonto petis iin, instali novajn tubojn
por pll bona vantolado de Ia kuirejo kaj
ja kunveneio.

Bvmo Kithr

Schnupperkurs
find' ich gut/

Der bewährte Hamburger
Sehrmpp^rkvrs kann jetxt
auch bestellt werdenl

Er besteht aus 30 kopierföhigen
Verlagen fCr Overhead*feli«n
und 10 Seiten Erläuterungen in
deutscher Sprache»

im Schnellhefter
^ oder ak^i'-Oiskette

nur DM 20,-
Bestellungen qn:
Hamburger Esparanto-Jugend
p/q Jürgen Wulff
Bornkomp 12
22043 Hamburg
Tel. 040-656 0659



El Nia Klubo

<^pPr/gg efg p« J
Pentekosta 1994, kiam HES fesris 90-jaran
jubileon, !a nova Itcno devus esti en siq ioko.
Fakte ia stono estis liverita sufica frue — sed
kia soko — Ia liveristo nur [eiis gin o! Ia tero
kaj ne arangis gin. Sekvis ia dua soko: La
silda ne estis bone fiksita — oni tui stelos gini
Do necesis reklamacio, kiun akceptis Ia ston-
flrmao. Oo Ia estraro ne miris, kiam membroi
rakontis, ke Ia Itona malaperis. Gi estis en
"pcstpllhonigo''. La firmao senkoste portis lo
stonon tien kaj reen, bone fiksis Ia sildon kaj
cirkauigis ia memcrstonon per stonetoj ei Ia

Esperanto-Arbo
sama Stonspeco. Tiel la Esperanto-Arbo gusta-
tampa por !a jubileo estis ornamita per nova
sildo sur stono, kiel Ia estraro estis planinfa.
Nun cio estas en ordo, kaj Ia stono prazentas
ai !a pasantoj lo sildon kun Garmaniingva
surskriho:

LA INTERNACIA LINGVO

ESPERANTO
SU3TENAS IA INTERPOPOiAN KOMPRENIGON

PLATANO DONACITA 29.12.197]
DE i-A ^NTERNAaAJUNULARA.SEMiNAPJO

5«rTftc Ktehr

Jubileo
Hamburg (ehh). La 19an d« Majo 1994 Hamburga Esperanto-Societo festig
|q 90-iarigon de ia Esperanto-movado en Hamburg, Jam unu lemqjnon
antaüe la kvartqia gaxeto rapoiiis pri iq pianata jubileo, okaze da ia starigo
de Ia nova Esperanto-Slono en porko an Ia sama kvartalo kie ankaü trovigas
ia kiubejo da Hamburga Ssperanfo-Soeiefo, la Hamburga Esperanto-Domo.
Jcm matene je ia deka horo la aktivuloj refortigitaj, la gastoj povis rigardi ekspozici-
renkontigjs por prepari !a alvenon de la
gastoj. Kiel lo unuaj estis invitiraj [urnalisioj
je la 14a horo, sed bedaürinda nur venis po
unu de Horner Wochenblatt kaj Die Weit. Iii
asris bone prizorgitaj per intormoi de d-ro
Werner Bormann kaj Jürgen Wulff.
Felica la nova kvarkoiora varbfolio jam estis
je dispono, car Gerd Tigges kaj Volker
Kraeft dum tiu mateno sukcesis alporti ia
unuojn ekzemplerojn el ia presejo. Alia
aktuaia presafo estis la jubileo brosuro, por
kiu Hella Lanka kompilis ia foktoj^ a! la
pasintaj 90 jaroj.
La biblioteko estis bele arangita de Hanne
lore drunaw kaj Burkhard Mohrig, kiuj pre-
zenfis ia 4Q0Q librojn kaj la komputoron. La
furnaiistoj kaj Iq Esperantistaj gastoj ai aliaj
urboj estis ravitaj.
lom posta Elsbeth Wielgus kqj Peggy Lay
regaiis lo caestantojn per iukulaj butorpanoj,
kjuj estis danke kaj laOde akceptitaj. Korpe

on pri la Hamburga Esperanto-historio kaj
auskulti !a klarigojn de Frank ,Meria, kiu
eiloboris gin.
Antaü ia posttagmeza kafo Klaus Diekmann
kaj Jürgen Wulff veturigis interesifojn ai iq
Esperanto-Arbo, por rigardi la ncvan sto
non. Estis Vera surprizo por ciuj, kiam post-
tagmeze venis Gertrud Sünemann, rilinc de
la iama prazidonto Oscar B. jt1958).
Vespere Hamburga Esperanta-Societa invi-
tis ai menuo lau regiono siiio, kiun ankaü
prepqris Elsbeth kaj Peggy. Gronda laüdo!
Poste kcmencigis la t'eshrespero kun salutvor-
toj de ia prazidonto kaj gratuloj de aliaj
kluboj kaj konatoj. Sekvis saiuhrortoj de Fritz
Wollenberg (Berlin), Elsbeth Bormann (GEA),
d-ra Werner Bormann (GIS) kaj ia testpreie-
go da d-ro Wolfgang Schwarz (Dresden).
Muzika kuimino de ia vespere estis la kanta-
do Garmcniingva kaj Esperanto de s-ino
Naqata el jqpanio. asn.no



NiA Terura Enigmo
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Horizantale: 1 Ne ekzistas probiama de
aksreriandanoj - sed problemo de Germa-
noj. n imago da infera dio - bela fbr'
volorq. 12 fermu poton per il' kaj dormu
5ub gi. 14_klqsika bazo de komedi' kaj
drama. 16 Gi astas komuna ca bankisto kaj
apotakisto. 18 Post kriptan' periode.
19 Omama maipurafo. 20 Tiu ofer' malbo-
no estis inter David kaj Goljat. 22 Hejma
land' de Snorri Sturluson. 24 Kutime nur
unuflanke da vagono an kalkaj iokoj.
29 Greka nam'-frakcio de muzikaskaiindik-
ilo. 28 Diminuigil'. 29 birdo kun bnga
bek', ronkonfebia an moraifealogio. 21 Jaaa
hom', iqm. 32 Tie b brunaj amikoj de ni jam
soivij b lingvan prablemon. 39 PorobfiT
nomata instrujsto sed ne profesoro. 36Trans
port' ai ekstero. 37 Tik, tik, tik kaj bumi Kio
astas tio?

Vertikalst 1 Intarsango de informoj. 2 Ne
astas fratino de Heib an Azio. 3 Alfq per-
sono. 4 AAaijunub jarfine. 9 Tian vi na vidas
nek aüdas. 6 pQvqs esti man§q|', de rano qu
porko. 7 Nombro da prageavoj. 8 grup' da
pintoj portruaj. 9 L s X • iV. lOSciencisfo pri
enado kaj qlcado. 13 Tiaj estas certaj
Hinduismaj Ijbroj. 19 Aütosigno an D-
33100. 17 Lima river' apud Eulo kqj Sacro.
21 akcant' de malsanigo. 23 dispecigil'.
26 Nom' de kolbasa urbo. 27 Tia estas
gnamo. 30 Sa ne fiel, abie fiele. 32 Suspir-
son'. 33 Mondq esprimoparta. 34 Aita
mont'. 38 Antqünomo de modernq vastafo.

Atsntui Niq anigmo astas vare tarurq. La
priskribcj ne astas rekfqj kbrigpj - fcja iii
astas ec misgvidaj. Tarnen ablas altrovi, se
oni iom scias fongli en b caröo.



Nia Programo 4/94
Klubeja malfermita Jaüda ekda 18:3G.
Manggji 19:00 - 19:30. Programo: 20:00.
Stvdronda: sabota an semajnoi kun paro
numsro: 14:00. G/S: gnufoja monata; infor-
maj: Tel. (040) 58 71 82 aO 738 45 08.
Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

Aögusto

4 Kunsido de Lenda
Ügoi Preparado por
]a ek^oz±:ja Du und
Deine VVe/f (27.8,-4.9.)

11 Wolfgang Löbel:
Ferloj «n Pollando

13 Sfudrondo (somara pciCzo)
- 17.00 astrarkunsido -

18 Irmgard Karst:
Vole noveie (Schwqrtzj

25 Jifl Karen:
II (a propraj verkoj

27 Komenco DDW
Sfudrondo (somara paCizo)

Esperanto-
provieciono

Sabaton,
T 0<a de Septembro

je la 14a horo an la
Eaporanto-Domo

Klubhaus donnerstags ob 18:30 geöffnet,
fssen: 19:00 - 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalen
derwochen: 14:00. G/S: einmal im Monat;
Auskunft: Tal. (0 40) 58 71 82 oder
7 36 45 OB.Paroliga Rondo: Di. 18:30.

Septembro

I Vo|a|intoj rakontps
8 Hella Lanka:

Diapozitlvol pri lo
Kongreso Gn Kiei

10 14,00 Sehnupperkurs
Studrondo (somera poüzo)
- 17.00 astrarkunsido -

15 Kiubaj Af«roj

22 Benno Klehr:
Romiiinoj kaj
Arqbpj «n Hispanio

24 Studrondo (somera poüzo)

29 Frank Merla:
Lingvo kvizo

Balt-Mara
Renkontigo
9a gis 11 a de Septembro 1994 an

Stralsund
kun kultura, noturo kqj turlsmg programo.
plloj informoj öe Hannelore Srunow kqj en
la Hamburgq Esparanto-Domo.



El Aüaj Landoj 6

Kiu iafas kiun en Europa Unio?
Lti gazaH} fiuropaan" dsmandU iU-civitanojni
"Kiu lando astas lau via opinio via piej bona aiiancqno?"
En Hu tabaio e«tas praxantiiaj ia prefaroj da Europ«Uniaj crvitanoj an %.
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Recenzo

^Kaud«rwoisch Band 96 - isporanto für Giobatrotfar"
de Klaui Oahmann kaj Thomaf Puscb,
qperii 1991 £e Perer Rump Variog$- und Yertriebsges. mbH, Blelefald,
IS8N 3-98416-246-5, 128 pagoj, GM 14,80.

La sarlo da iingvolibroj de la na-Esperantista
eldonejo calqs furistoin, kiuj sqtas lingvan
kontakton an eluterlqndo ka[ löiyerqs la
minimumon de informoj pri grqmatiko, tro-
duko laüvorte kaj an bona germqna, karpa
lingya, gestoj kaj kufimoj de Iq koncerna
Iqndq. En la priparolafa unuq ejdono de la
56-q libraio de la serio skribigas, ke jq serio
qnkoraü ne esfas komplata. Qni sercas aüto-
rojn por libraj pri Iq islqndq, rumanq kqj Iq
mqlta lingvoj. Bono, ke Esperanto sukcesis
enigi en la serion Bifoje ne kiel lasta. Ec pli
bona estas, ke ekziatqs novq ekzempla de
presafo skster la Esperantisfqj eldonejoj.
Interesitaj pri lingvoj povas havi la informon
Eri la akzisto de Esperanto sen la oltrudaj
opodoj de Esperantistoj.

La libfQ do esfas bona vqrbilo por Esperanto
jam pro tiu fqkto. Ne nur tial ni prazentu gin
an 5iu ekspozicio de Esperanto. Krome §i
hqyas allogan aspakton; cetere sen kvin-
pintq stelo, sed kun la "oyo", kiun ankaü
uzDS '"Esperanto^^Hamburg''. Fine la enhovo
estos tre taüga. Gi na nur liverqs minimumon
de la gramatiko de Esperanto sed certe multe

pli ol pri iu qjn nacia lingvo. La aütoroj
asertos kapabfan korespndi post la studado
de la libro kaj tio na estos troigo. Krome
estas mulfqj halpoj por aligi al kaj poroli en
Esperanto-rankontigoj. Eble estas oonq ideo
donaci Iq libron al ciu partopreninto de
komencq Esperonto-kurso. Ja vere gravas,
ke la komenculoj plej eble tuj post la kurso
vizitu Esperanto-rsnkontigan parligi iiin ol la
bona ataso de la movado kaj äia intarkom-
preniga internacieco ideo.

Gravas Iq libro ankaö por Esperantistoj cu
malpli, cu pli longjaraj. Iii acetu la libron na
nur pro kolektemo de Esperanta|oj au pro Iq
fqkfo ke la a^eto demonstrqs q| Iq ekster-
Esperantujo bezonon de pli da Esperanto-
eldonaioj. Cape estos gojno tralabori gin
kaj kontroli cu oni scipovos Eiujn vortojn e| Iq
sciindaj bazqj vortoj. Kiel vi diras, sevi venis
per trajno S 1 kaj buso 107 al la Esperanto-
domo? Cu "cB Landwehr mi uzis lo buson gis
Burgstraße" oü "ce Landwehr mi enbusigis
§is BurgstrqjJe"? Kiun vorton vi uzas por
"Erdnuß"? Cu ternubo ou orakido?

rronk M^fia

Galimatio
Lq Germanan vorton Kauderwelsch oni trodukaa en Esperonton plej bone per galimoHa,
Lnü PIV (kaj Zamenhof) gi signifas tion: "konfuzegq, sensencq kqj tute ne komprenebia dirqfo
qü skribafo". La yorto Calimafhias fakte signifas "scio de koko" (el la Lqtinq gallus = koko
kaj la Greka mathala =» scio). Kokajn oni nomis la disputontajn dum daktorigoj disertqcjoj
en la universitqto do Parizo en Iq 16a jqrconto.
Lq Germqna vorto Kauderwelsch ankaü havas intaresan devenon:
Qrigine la vorto nomis Iq Reti-Roman6an lingvon el la rogiono de la urbo Chur, kiun la opudaj
Germanlingvanaj ne komprenis. La Tirolanoj nomas Iq urbon Chur "Kauer"; La vorto welsch
signifqs "Romana" aö "Italo". El tiu Kaurer Welsch dum la jorcentoj farigis Kauderwelsch
— kaj nun oni tiel nomas ciqn nekompreneblan lingYafon. amnoKithr



Venontaj Okazoj 8

Ekspozicio
De la 27a de Augusto §is la 4ä de
Septembro 1994 denove okaxoc la
granda eicspoxicio ''Vi kaj Via Mon*
do" en Hamburg.
La Landa Liga Hamburg de GEA denove
reprezentigos en tiu grava evento an la
urbocentraj ebpoziciaj haloj.
Heipo de multaj llbervoiuloj estas
bezonafa por konstrui kaj vivteni la
standen dum pii ei 80 horoj!
La planado de de|ortempoj okazos Jaüdon,
la 4a de Aügusto en la Esperanto-Domo.
Heipemulo povas anoncigi ce:
Bodo Schneider, Tel: 58 71 82.

GERMANA ESPERANTA FERVOJISTA ASOCIO
38a {arkunveno — 7a - 9a de Oktobro 1994 en Lübeck

La kunven-kofizo por membroj de
GEFA/IFEF estas DM 20,-
por ne-membroj DM 23,-
Tranoktado kostos inter DM 62,- (en
dulito cambro) kaj DM 95,- (unulita).
Piiaj informoj ce Klaus Böhnke,
Maffhäistraße 7, 23554 Lübeck
oü en la Hamburga Esperanto-Domo.

l-o HoBaKuk

Unua HcRTiburga Dokado de Kuko\ — 21a ̂ is 23a de Oktobro 1994
Hamburga SsparantO'Junularo Invitos al semajn-
flna semlnario pri teorio kaj praktiko de kuko-bakado en
la Hamburga Esperanto-Domo (odreso sur p.2).
Komenco Vendrede per termin-konatißa vespero.
Sobota: Komuna acetado kaj bokado.
Dimance: Komuna §uado, adioüo.
Aiigu ee: Hamburga Esperanto-Junularo
p/a Jürgen Wulff, Bornkamp 12, 22043 Hamburg,
Tel. 0 40 - 6 56 06 59


